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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Investasi 

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai 

pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan 

peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti danterutama 

menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan 

untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan 

perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan 

kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Sukirno, 2009). 

Menurut Samuelson (2011), investasi meliputi penambahan stok 

modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan 

barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan 

langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. 

Secara statistik, investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-

barang modal dan peralatan produksi, dibedakan menjadi 4 komponen, 

yaitu: investasi perusahaan-perusahaan swasta, pengeluaran untuk 

mendirikan tempat tinggal, perubahan dalam inventaris (inventory) 

perusahaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan 

pengusaha untuk mewujudkan alat-alat produksi tersebut adalah untuk 

memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukannya di masa 

depan. Hal ini berarti investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat 
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hubungannya dengan prospek memperoleh untung di masa depan. Semakin 

cerah prospek untuk memperoleh keuntungan yang lumayan di masa depan, 

semakin tinggi investasi yang dilakukannya pada masa kini (Gunawan, 

2009). 

Dari segi nilai dan proporsinya terhadap pendapatan nasional, 

investasi perusahaan tidaklah sebesar pengeluaran konsumsi rumah tangga. 

Namun demikian investasi perusahaan peranannya sangatlah penting 

dibanding konsumsi rumah tangga. Di berbagai negara, terutama di negara-

negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi 

perusahaan adalah sangat “volatile” yaitu selalu mengalami kenaikan dan 

penurunan yang sangat besar, dan sebagai sumber penting dari berlakunya 

fluktuasi dalam kegiatan perekonomian. 

Disamping itu kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat 

terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran 

masyarakat. 

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting kegiatan investasi 

dalam perekonomian: 

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 

sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan 

pendapatan nasional. 
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2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahakan 

kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan 

menstimulir pertambahan produksi nasional serta kesempatan kerja. 

3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, perkembangan ini 

akan memberi sumbangan penting terhadap peningkatan produktivitas 

dan pendapatan per kapita masyarakat (Sasana, 2008). 

Beberapa teori dan jenis tentang investasi: 

a. Teori Neo Klasik 

Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. 

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi 

ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan 

volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital 

per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga 

kerja. Tokoh Neo Klasisk, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya 

pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan 

teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan 

ekonomi (Arsyad, 2010). 

b. Teori Harrod-Domar 

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi 

sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan 

Keynes, beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam 

menciptkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang 



14 
 

 
 

 

bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan 

menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang 

dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah 

permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa 

tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa 

berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemapuan untuk 

menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar (Sukirno, 2009). 

c. Jenis Investasi 

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi 

yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh 

keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan 

oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut 

Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta 

bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta 

didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan 

bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula effective 

demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan 

yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced 

investment. 
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Menurut UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah 

segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal 

dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di 

wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal 

asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan 

modal dalam negeri, Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah 

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik 

yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan 

dengan penanaman modal dalam negeri. 

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, 

yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber 

modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal 

Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari 

dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya 

untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang 

bersumber dari luar negeri. Salvatore (2014) menjelaskan bahwa PMA 

terdiri atas: 

1) Investasi portofolio (portfolio investment) 
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Investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, 

seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai 

dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio 

atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga 

keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan 

pensiun, dan sebagainya. 

2) Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) 

Merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-

aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan 

berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan 

produksi, dan sebagainya. Wiranata (2009) berpendapat bahwa 

investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu 

sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara 

yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya 

memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang 

menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara 

maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan 

Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan 

ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan 

kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, 

modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal 

dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan 
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di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik 

pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Menurut Harjono (2008) Penanaman modal dalam negeri adalah 

penggunaan modal oleh negara maupun swasta nasional atau swasta 

asing yang berdomisili di Indonesia yang digunakan untuk menjalankan 

kegiatan usaha bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan 

ekonomi pada umumnya. 

2. Kurs  

Nilai tukar mata uang atau yang biasa disebut kurs adalah harga satu 

unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga disebut 

sebagai harga mata uang domestik terhadap mata uang asing (Wulansari, 

Yulianto, dan Pangestuti, 2016). 

Nilai Tukar Rupiah adalah perbandingan nilai atau harga mata uang 

Rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antar negara di mana masing-

masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya 

angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya yang 

disebut nilai tukar valuta asing atau nilai tukar (Salvatore, 2014). 

Nilai tukar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat suku 

bunga dalam negeri, tingkat inflasi, dan intervensi bank central terhadap 

pasar uang. Nilai tukar yang lazim disebut nilai tukar, mempunyai peran 

penting dalam rangka stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan 

ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk tercapainya iklim usaha 
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yang kondusif bagi peningkatan dunia usaha. Untuk menjaga stabilitas nilai 

tukar, bank central pada waktu-waktu tertentu melakukan intervensi di 

pasar-pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak yang 

berlebihan. 

Para ekonom membedakan antara dua kurs: kurs nominal dan kurs riil. 

kurs nominal (nominal exchange rate) adalah harga relatif dari mata uang 

dua negara. Sedangkan kurs riil (real exchange rate) adalah harga relatif 

dari barang-barang kedua negara. Kurs riil menyatakan tingkat di mana kita 

bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-

barang dari negara lain. Kurs riil terkadang disebut term of trade (Mankiw, 

2009). 

Kurs riil diantara kedua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat 

harga di kedua negara. Jika kurs riil meningkat mengakibatkan barang-

barang luar negeri relatif murah, dan barang-barang domestik relatif mahal 

sehingga konsumen akan memilih membeli lebih banyak barang impor dan 

jumlah ekspor bersih menjadi rendah, sebaliknya jika kurs riil rendah 

mengakibatkan barang-barang luar negeri relatif mahal, dan barang-barang 

domestik relatif murah, sehingga konsumen domestik akan membeli sedikit 

barang impor dan jumlah ekspor bersih akan tinggi (Mankiw, 2009). 

3. Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk menaik secara umum 

dan terus menerus (Mankiw, 2009). Samuelson (2009) memberikan definisi 
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bahwa inflasi sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga 

umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari 

definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang 

diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. 

Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja 

tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau 

menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain 

(Boediono, 2009). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan 

persentase yang sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-

menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan 

jasa (Pohan, 2008). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak 

bersamaan, yang penting kenaikan harga umum barang secara terus-

menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi 

hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-

menerus, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2016). Kenaikan sejumlah 

bentuk barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan 

akan menyebabkan inflasi. 

Beberapa teori yang menjelaskan tentang inflasi: 

a. Teori Kuantitas 

Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi, 

namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi 

di jaman yang modern ini, terutama di negara – negara yang sedang 
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berkembang. Teori kuantitas ini menyoroti peranan dalam inflasi dari 

(Boediono, 2009): 

1) Jumlah uang yang beredar 

Kejadian seperti ini misalnya, kegagalan panen, hanya akan 

menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang 

tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab 

awal dari kenaikan harga-harga tersebut. 

 

2) Psikologi (expectations) masyarakat mengenai harga-harga 

Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang 

beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai harga-

harga di masa mendatang.  

Ada 3 kemungkinan keadaan: 

1. Bila masyarakat tidak atau belum mengharapkan harga-harga untuk 

naik pada bulan-bulan mendatang. 

2. Dimana masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan 

sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. 

3. Ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap 

hiperinflasi, pada tahap ini orang-orang sudah kehilangan 

kepercayaan terhadap nilai mata uang. Hiperinflasi ini pernah 

terjadi di Indonesia selama periode 1961 – 1966. 

b. Teori Keynes 
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Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, 

dan menyoroti aspek lain dari inflasi (Boediono, 2009). Menurut teori ini, 

inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas 

kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak 

lain adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok-kelompok 

sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa 

disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya 

diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan 

barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia 

imbulnya apa yang disebut inflationary gap. 

Inflationary gap timbul karena adanya golongan-golongan 

masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi 

permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka 

berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana 

pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan 

masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha 

memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan 

menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan 

mencetak uang baru. Golongan tersebut mugkin juga pengusaha-

pengusaha swasta yang menginginkan untuk investasi-investasi baru dan 

memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank. Golongan 

tersebut biasa pula serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan 

gaji bagi anggota-anggotanya melebihi kenaikan produktifitas buruh. 
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c. Teori Strukturalis 

Teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-

negara Amerika latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran 

(rigdities) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. 

Menurut Boediono (2009), karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor 

struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini 

hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori 

ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. 

Mengenai teori strukturalis ini ada 3 hal yang perlu ditekankan: 

1) Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara 

yang sedang berkembang. 

2) Ada asumsi bahwa jumlah uang beredar bertambah dan secara pasif 

mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga tersebut. Dengan 

kata lain, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus hanya apabila 

jumlah uang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah 

uang proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya. 

3) Faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab yang paling 

dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering 

dijumpai bahwa keterangan-keterangan tersebut disebabkan oleh 

kebijakan harga atau moneter pemerintah sendiri. 

Inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (Excess 

Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. 
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Inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang dan 

jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut 

definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi. 

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor 

produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut 

dengan equity effect, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan 

pendapatan nasional masing-masing disebut dengan efficiency dan output 

effects (Nopirin, 2016). 

a. Efek terhadap Pendapatan (Equity Effect) 

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang 

dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. 

Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh 

adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya 

dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. 

Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya 

inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan 

prosentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang 

mempunyai kekayaan bukan uang di mana nilainya naik dengan 

prosentase lebih besar dari pada laju inflasi. Dengan demikian inflasi 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian 

pendapatan dan kekayaan masyarakat. 

b. Efek terhadap Efisiensi (Efficiency Effects) 
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Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. 

Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai 

macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan 

dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi 

permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar 

dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan 

produksi barang tertentu. 

c. Efek terhadap Output (Output Effects) 

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. 

Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang 

mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. 

Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun 

apabila laju inflasi ini cukup tinggi (hyper inflation) dapat mempunyai 

akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang 

tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak 

mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya 

diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan 

output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga 

dibarengi dengan penurunan output. 

Berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang 

berlaku, inflasi dibedakan dalam dua spesifikasi yaitu dilihat dari sebab 
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awal inflasi dan ditinjau dari asal inflasi, yang dijabarkan sebagai berikut 

(Sukirno, 2009). 

a. Demand-Pull Inflation 

Demand-pull inflation disebabkan oleh permintaan masyarakat 

akan barang-barang (agregate demand) bertambah. Inflasi ini biasanya 

terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. 

Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang 

tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi 

kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang 

berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Selain pada masa 

perekonomian berkembang pesat, Demand–pull inflation juga dapat 

berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus 

menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi 

pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran 

tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank 

sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan 

permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut 

menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan 

inflasi. 

b. Cost Push Inflation 

Inflasi jenis Cost–push inflation terjadi karena kenaikan biaya 

produksi, yang disebabkan oleh terdepresiasinya nilai tukar, dampak 

inflasi luar negeri terutama negara- negara partner dagang, peningkatan 
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harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan 

terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan tergangggunya 

distribusi. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian 

berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila 

perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, 

mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji 

atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru 

dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini 

mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan 

menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. 

4. Suku Bunga 

Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2009) adalah harga dari 

pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit 

waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan 

oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. 

Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2009) adalah: 

a. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih 

untuk diinvestasikan. 

b. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka 

mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam 

suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung suatu sektor 

industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut 
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akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang 

lebih rendah dibandingkan sektor lain. 

c. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengatur jumlah 

uang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam 

suatu perekonomian. 

Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu: 

penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor 

bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga 

pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia 

menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat 

bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat 

masyarakat untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran 

dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan 

masyarakat. 

Beberapa teori yang menjelaskan tentang suku bunga: 

a. Teori Suku Bunga Klasik 

 Menurut kaum klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan 

maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian yang akan 

menyebabkan tabungan yang tercipta pada penggunaan tenaga kerja 

penuh akan selalu sama yang dilakukan oleh pengusaha. Beranjak dari 

teori mikro, teori klasik mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan 

nilai balas jasa dari modal. Dalam teori klasik, stok barang modal 
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dicampurkan dengan uang dan keduanya dianggap mempunyai hubungan 

subtitusif. Semakin langka modal, semakin tinggi suku bunga. 

Sebaliknya, semakin banyak modal semakin rendah tingkat suku bunga. 

Investasi juga merupakan fungsi dari suku bunga. Makin tinggi suku 

bunga, keinginan masyarakat untuk melakukan investasi juga semakin 

kecil. Alasannya, seorang investor akan menambah pengeluaran 

investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih 

besar dari suku bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut 

merupakan ongkos penggunaan dana (Cost of Capital). Makin rendah 

suku bunga maka investor akan lebih terdorong untuk melakukan 

investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil. 

b. Teori Suku Bunga Keynes 

Tingkat suku bunga menurut Keynes merupakan suatu fenomena 

moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran akan uang. Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian 

belum mencapai full employment. Oleh karena itu produksi masih dapat 

ditingkatkan tanpa mengubah tingkat upah maupun tingkat harga. 

Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi dapat dirangsang untuk 

meningkatkan produk nasional. Dengan demikian setidaknya untuk 

jangka pendek, kebijkasanaan moneter dalam teori Keynes berperan 

untuk meningkatkan produk nasional. 

Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap investasi karena ketika 

terjadi inflasi, dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya 
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dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan 

upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan 

mendorong kenaikan produksi. Oleh sebab itu, maka pengusaha akan 

melakukan investasi saat terjadi inflasi. Begitu pula kepada kurs, ketika kurs 

menguat maka yang akan terjadi adalah barang domestik cenderung lebih 

murah, nilai ekspor lebih mahal, dan nilai impor lebih murah maka akan 

menunjukkan berkurangnya daya saing perdagangan. Dimana akan memiliki 

pengaruh positif pada investasi di suatu daerah. Berbeda dengan suku 

bunga, dimana memiliki pengaruh negatif terhadap investasi. Semakin 

tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk 

menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana investasi 

ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan masyarakat. 

B. Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Metode Analisis Kesimpulan 

1 Hadi Sasana, 2008 Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Investasi Swasta di 

Jawa Tengah  

Model regresi 

berganda dengan 

metode Ordinary 

Least Square (OLS) 

Tingkat suku bunga 

memiliki hubungan 

negatif dan berpengaruh 

signifikan terhadap 

investasi swasta. 

Tingkat inflasi dan 

pengeluaran pemerintah 

memiliki hubungan 

positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap 

investasi swasta. 

2 Muhammad 

Zaenuddin, 2009 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Investasi PMA di 

Batam 

Model regresi 

berganda dengan 

metode Ordinary 

Least Square (OLS) 

Variabel maintenance 

fee, tenaga kerja dan 

ekspor secara statistik 

signifikan 

mempengaruhi aliran 

PMA di Batam. 

Variabel rental rate dan 
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daya listrik tidak 

signifikan 

mempengaruhi aliran 

PMA di Batam 

3 Beatriks Sefle, 

Amran Naukoko 

dan George 

Kawung, 2014 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Investasi di 

Kabupaten Sorong 

Periode 2008-2012 

Model regresi 

dengan metode 

Ordinary Least 

Square (OLS) 

Variabel PDRB 

memiliki pengaruh 

terhadap investasi di 

Kabupaten Sorong dan 

secara bersama-sama 

atau simultan PDRB 

memiliki pengaruh 

terhadap investasi. 

4 Adrian 

Sutawijaya, 

Zulfahmi, 2013 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Investasi Swasta di 

Indonesia 

Model regresi 

dengan metode 

Ordinary Least 

Square (OLS) yang 

mengikuti asumsi 

kenormalan BLUE 

(Best Linear 

Unbiased Estimator) 

Variabel tingkat suku 

bunga, pengeluaran 

pemerintah dan PDB 

secara bersama-sama 

sangat berpengaruh   

terhadap investasi di 

Indonesia. 

5 Pardamean Lubis, 

Salman Bin 

Zulam, 2016 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Permintaan 

Investasi Di 

Indonesia 

Model regresi 

dengan metode 

Ordinary Least 

Square (OLS) 

Suku bunga 

berpengaruh negatif 

terhadap permintaan 

investasi di Indonesia, 

pendapatan nasional 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

terhadap permintaan 

investasi di Indonesia. 

6 J.J Sarungu, 

Maharsi Endah K, 

2013 

Analisis Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Investasi di 

Indonesia Tahun 

1990-2010: 

Metode ECM 

Model regresi 

korelasi kesalahan 

(Error Correction 

Model) atau ECM 

Terdapat keseimbangan 

jangka panjang antara 

variabel inflasi, suku 

bunga kredit 

investasi,dan kurs 

terhadap investasi di 

Indonesia periode 1990-

2010 

7 Nur Mustar M, Fitrie 

A, 2013 

Analisis Pengaruh 

Penanaman Modal 

Asing dan 

Penanaman Modal 

Dalam Negeri 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di Jawa 

Tengah 

Model regresi 

korelasi kesalahan 

(Error Correction 

Model) atau ECM 

Penanaman Modal Asing 

di Jawa Tengah pada 

jangka pendek dan 

jangka panjang 

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah 
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8 Febrina 

Ramadhanti, 2010 

Analisis Pengaruh 

PMA dan PMDN 

Terhadap PDRB 

(Studi Kasus di 

Jawa Tengah 

Jangka Panjang 

tahun 1978-2009)  

Model regresi 

korelasi kesalahan 

(Error Correction 

Model) atau ECM 

Terdapat hubungan PMA 

dan PMDN terhadap 

PDRB yang berpengaruh 

Positif dan signifikan 

9 Djoko Sarwono, 

2004 

Analisis PMA dan 

PMDN di Jawa 

Tengah 

Berdasarkan 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya 

Model regresi 

dengan metode 

Ordinary Least 

Square (OLS) 

PDRB per kapita Jawa 

Tengah berpengaruh 

positif terhaap nilai PMA 

dan PMDN di Jawa 

Tengah. 

10 Yoga 

Krissawindaru A, 

2013 

Pengaruh PMA, 

PMDN, dan 

Angkatan Kerja 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di Jawa 

Tengah 

Model regresi dengan 

metode Ordinary 

Least Square (OLS) 

PMA, PMDN, dan 

Angkatan Kerja 

bersama-sama 

berpengaruh secara nyata 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa 

Tengah 

11 Elena Ketteni, 

Constantina 

Kottaridi, 2018 

The Impact of 

Regulation on the 

FDI Growth nexus 

Within the 

Intitution Based 

View: A nonlinier 

Specification with 

Varying 

Coefficients 

Benchmark Model FDI memiliki pengaru 

jangka panjang pada 

pertumbuhan ekonomi 

12 Jami Ilmia, 

Regina N, dan 

Agus L, 2017 

The Impact od 

World Food Price 

Fluctuation 

Towards 

Indonesians 

Macroeconomics 

Vector Auto 

Regretion Model 

inflasi adalah variabel 

yang dapat 

mempengaruhi 

pergerakan variabel lain 

dalam perekonomian 

sehingga peningkatan 

inflasi dapat terjadi 

dampak buruk 

13 Qazi Muhammad 

A, 2015 

Economics, 

Finance and 

Development in 

China 

Model regresi 

korelasi kesalahan 

(Error Correction 

Model) atau ECM 

Indeks perkembangan 

keuangan, tingkat bunga 

riil, modal dan tenaga 

kerja berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi di China. 

14 Chien Hsun Chen, 

2008 

Interest Rates, 

Savings and 

Income in the 

Cointegration test 

and Bayesian vector 

autoregression 

Liberalisasi tingkat 

bunga dan intermediasi 

keuangan yang sehat, 

yang semuanya penting 
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Chinese Economy (BVAR) untuk alokasi modal 

yang efisien, dapat 

membantu membangun 

pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

15 Samuel Kwabena 

Obeng and Daniel 

Sakyi, 2015 

Macroeconomic 

Determinants of 

Interest Rate 

Spreads in Ghana 

Model regresi 

korelasi kesalahan 

(Error Correction 

Model) atau ECM 

volatilitas nilai tukar, 

defisit fiskal, pinjaman 

sektor publik dari bank 

komersial, 

dan pertumbuhan 

ekonomi signifikan 

secara statistik 

meningkatkan 

penyebaran suku bunga 

di Ghana. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran teoritis merupakan pola pikir teori yang didasarkan 

pada teori-teori yang dibahas serta dikaitkan dengan hasil penelitia terdahulu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

investasi swasta di Jawa Tengah serta menganalisis sejauh mana pengaruh 

inflasi, suku bunga dan kurs terhadap investasi swasta di Jawa Tengah.  

Untuk memperjelas pemikiran dalam penelitian ini berikut gambar 

kerangka penelitian yang skematis: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

INFLASI 

INVESTASI SWASTA 

(PMA DAN PMDN) 

SUKU BUNGA 

KURS 
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 Modifikasi kerangka pemikiran di atas diambil dari jurnal Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Jawa Tengah. Sasana,Hadi: 

JEJAK Journal of Economics and Policy, Volume 1, Nomor 1, September, 2008 
 

D. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa permasalahan yang telah 

diuraikan diatas, maka hipotesis atau jawaban sementara yang diajukan 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta di 

Jawa Tengah. 

2. Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta 

di Jawa Tengah. 

3. Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta di 

Jawa Tengah. 


